
*Juhendi koostamisel on aluseks võetud tervise arengu instituudi (TAI) tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi kasutusjuhend. 
Nii statistikaameti kui ka TAI andmebaas kasutab Rootsi statistikaameti toodetud andmebaasitarkvara PxWeb. 
 

 

 

Statistikaameti andmebaasi kasutusjuhend* 
Statistikaamet avaldab riiklikku statistikat, mis kajastab ühiskonna olukorda ja muutusi. Kogu avaldatav 
statistika esitatakse statistika andmebaasis, mis on leitav aadressil https://andmed.stat.ee. 

Konsultatsiooni või lisateavet saab küsida telefonil 625 9300 või e-postiga aadressil stat@stat.ee. 

Statistika andmebaasis avaldatu kohta saab detailsemat infot tellida statistikaameti veebilehe rubriigist „Küsi 
statistikat“. 

Andmete uuendamine 
Andmebaas täieneb pidevalt uute andmetega, mille lisandumise kohta leiab informatsiooni 
avaldamiskalendrist. Andmebaasi uuendatakse avaldamiskalendris väljakuulutatud päeval kell 8.00. 
Uuendamise kuupäeva leiab iga andmebaasitabeli juurest „Tabeli info“ alt. 

Andmebaasi struktuur 
Statistika andmebaas esitab statistikat nelja statistika põhivaldkonna kaupa: keskkond, majandus, rahvastik 
ja sotsiaalelu. Valdkonnad jagunevad alamvaldkondadeks, moodustades puustruktuuri. Valdkonnad ja 
alamvaldkonnad on esitatud tähestiku järjekorras.  

Eraldi alajaotusena on esitatud rahva ja eluruumide loenduse andmed ning eri valdkondade statistika. 

 

Andmed on andmebaasis esitatud tabelitena, millel on unikaalne kood ja nimetus. Nimetuses on välja toodud 
tabeli muutuja koos väärtusega. Kui tabeli aegrida katkeb, st tegemist on lõpetatud tabeliga, lisatakse tabeli 
nimetuse lõppu periood, mille kohta andmed on avaldatud. 

 

 

https://statistika.tai.ee/Resources/Info/juhend.pdf
https://www.scb.se/en/services/statistical-programs-for-px-files/px-web/
https://www.stat.ee/et/statistikaamet/meist/riiklik-statistika-ja-euroopa-statistika
https://andmed.stat.ee/
mailto:stat@stat.ee
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/kusi-statistikat
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/kusi-statistikat
https://www.stat.ee/et/kalender
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Andmete otsimine 
Andmete otsimiseks on kaks võimalust.  

1. Liikudes mööda valdkondade puustruktuuri, on võimalik otsida soovitud tabelit ja andmeid.  

2. Teksti- või koodiotsingu puhul tuleb otsinguaknasse sisestada märksõna või tabeli koodi. Selleks, et 
otsing leiaks märksõnu eri käänetes, on soovitatav panna otsisõnale käändelõpu asemel tärn (nt 
rahva* annab tulemuseks tabelid, kus on kasutatud sõnu „rahvastik“, „rahvamajanduse“, „rahvaarv“, 
„rahvakultuuri“, „rahvaloenduse“ jm).  

 

 

Iga andmetabeli pealkirja ees on unikaalne kood, mida saab otsingus kasutada. Pealkirja järel on tabeli 
uuendamise kuupäev.  

 

 

Kui klõpsata Eesti Statistika logol, saab minna tagasi andmebaasi esilehele. Keelt (eesti, inglise) on võimalik 
vahetada ülalt paremalt. 
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Andmetabeli moodustamine 
Peale andmebaasi tabeli valimist avaneb muutujate väärtuste valimise vaade: 

 

 

 
Andmete valimine  

1. Kasutage kerimisriba ja märkige hiirega ära soovitud väärtused:  

• mitme järjestikuse väärtuse valimiseks märkige ära esimene väärtus, hoidke all Shift-klahvi ja märkige 
ära viimane soovitud väärtus; 

• mitme mitte järjestikku oleva väärtuse valimiseks hoidke all Ctrl-klahvi ja märkige hiirega ära soovitud 
väärtused.  

2. Kirjutage muutuja all olevale otsinguväljale kogu otsitav sõna või osa sellest ning vajutage seejärel  
nuppu . Otsingule vastavad väärtused märgitakse valituks ning kuvatakse loetelus esimesena.  

Lisavalikuga „Sõna algusest“ saab määrata, et otsisõna peab asetsema mõne konkreetse sõna alguses. 
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Nuppude tähendused  

  – kohustuslik on valida vähemalt üks muutuja   

 – valib kõik lahtri väärtused  

 – tühistab kõik valitud väärtused  

 – sordib väärtused kasvavalt  

 – sordib väärtused kahanevalt  

 – algatab väärtustes sõnaotsingu 

 

Andmete esitamine  
1. Andmeid saab vaadata tabelina, kui peale andmete valimist vajutate  

2. Andmed saab alla laadida, kui valite rippmenüüst sobiva failivormingu ja vajutate  

• Kui soovite andmete töötlemist jätkata Excelis, valige vorminguks Excel (xlsx). 

• Kui soovite importida andmeid mõnda teise programmi, valige vorminguks CSV (komadega eraldatud 
pealkirjaga fail) või TXT (relatsiooniline fail).  

• PC-fail on andmebaasi enda failivorming, mida saab edasi töödelda programmidega PX-Win või PX-Edit 
(lisainfo Soome statistikaameti veebilehel: http://tilastokeskus.fi/tup/pcaxis/lataus_tyokalut_en.html). 

• Lisaks on võimalik andmeid alla laadida joonisena, kui valite vorminguks PNG, GIFi või JPG. 

  

Andmeid on võimalik alla laadida ka pärast tabeli ekraanil kuvamist. 

  

http://tilastokeskus.fi/tup/pcaxis/lataus_tyokalut_en.html


5 
 

Info andmete kohta  
Tabeli infot on võimalik vaadata muutujate väärtuste valimise vaates või moodustatud andmetabeli juures. 

 

 
Seal on info tabeli uuendamise kuupäeva, mõõtühiku, metaandmete, allika ja tabeli koodi kohta. 

Tabeli API päringu kohta leiab samuti infot moodustatud andmetabeli juurest. 

 
Moodustatud andmetabel: 

 

 
Andmebaasi andmete kasutamisel palume viidata allikale. 
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Nuppude tähendused  

Muutmine:  

 – tabeli muutujate pööramine käsitsi, päri- või vastupäeva 

 – kümnendkohtade arvu muutmine 

 – väärtuse kustutamine 

 – muutuja kustutamine 

 – teksti/koodi esitusviis 

 
Tabeli salvestamine:  

 – PX-faili salvestamine 

 – CSV-faili salvestamine (komaga eraldatud pealkirjaga fail) 

 – TXT-faili salvestamine (relatsiooniline fail) 

 – Exceli tabeli (.xlsx) salvestamine  

 
Tabel:  

 – andmetabelid 

 – tähestiku tunnuste või andmeväärtuste suuruse järgi sorditud tabel 

 – püsttulpdiagramm valitud andmete alusel 

 – rõhttulpdiagramm valitud andmete alusel 

 – joondiagramm valitud andmete alusel 

 – ringdiagramm valitud andmete alusel 

 – võrkdiagramm valitud andmete alusel 

 
Rohkem funktsioone ning andmete salvestamise ja kuvamise võimalusi leiab rippmenüüdest. 


